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a szlovakiai Parkany varosaval kotendo egyiittmiikodesi megallapodasrol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
Kepvisel6-testiilete a 706/2011. (VII. 7.) KOKT hatarozataval kinyilvanitotta szandekat a 
szlovakiai Parkany Yaros Onkormanyzataval (943 13 ~itlirovo, Namestie Slobody 1.) kotend6 
egylittmiikodesi megallapodasr61, a hatarozatot az el6terjesztes 2. melleklete tartalmazza. 

A Havasi Gyopar Szocialis, Egeszsegiigyi, Kulturalis Segit6 Kozhasznu Alapitvany (11 05 
Budapest, Banya utca 31.) 2008. junius 27-en egyiittmiikodesi megallapodast kotott az Uj 
Evszazad Nyugdijas Klub Egyesiilettel (943 01 Stfuovo, Hlavna ulica 48.), amelynek 
kereteben reszt vesznek kulturalis rendezvenyeken, szakmai napokon, turisztikai 
programokon. 

Oravec Janos, Parkany V aros Onkormanyzatanak polgarmestere, valamint mas 
onkormanyzati vezet6k es koztisztvisel6k mar tObb alkalommal reszt vettek a hagyomany6rz6 
civil karacsonyi i.innepsegen a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpontban. 

Kovacs Robert polgarmester ill 2014. augusztus 8-10-e kozott meghivta a horvatorszagi 
Vinkovci, a romaniai Balanbanya, a lengyelorszagi Jaroslaw, a csehorszagi Letovice, 
valamint a felvideki Parkany V aros Onkormanyzatanak 3-5 f6s delegaci6jat K6banyara, majd 
Balatonlellere, ahol2014. augusztus 8-14. kozott immar masodik alkalommal hagyomany6rz6 
testvervarosi nyari tabor megrendezesere keriil sor. A tavalyi evben a taborban reszt vettek a 
taborban a Parkanyi Ady Endre Magyar Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola diakjai a tanarn6jiik 
kisereteben, akik nagyonj61 ereztek magukat, es gazdag kulturalis elmennyel tertek haza. 

Az elmult id6szakban a ket onkormanyzat kozotti kapcsolatok dinamikus fejl6desere 
tekintettel id6szerii az egylittmiikodes teri.ileteinek megallapodasban torten6 rogzitese. 

Parkanyt csodalatos termeszeti komyezete, sajatos mikroklimaja teszi vonz6va hataron innen 
es tul. A gyonyorii, rendezett seta16utcaval rendelkez6, 12 000 lelket szamlal6 varos a 
szlovak-magyar hatarfoly6, a Duna bal partjan fekszik. Parkany Szlovakia legdelebben fekv6 
varosa, erdekes termeszeti adottsagai turistak sokasagat vonzza. 

A varos teriileten mar a k6korban letelepedtek. A r6mai korban ezen a teriileten allt az 
,Anavum" nevii hely6rseg. A varost kezdetben Nana es Kakath telepiilesek alkottak. A 
Kakathvar nevii nyari szekhelyet Arpad fejedelem fia epitette a 10. szazadban. A telepiiles a 
tatarjaras 6ta hasznalja a Parkany nevet. 1724-ben III. Karoly kiraly vasarjogot adomanyozott 
a varosnak, amelyek koziil legjelent6sebb a Simon Juda vasar, amely igen vonz6va tette a 
telepiilest. A varos ismert toleranciajar61. Teriileten evszazadok 6ta elnek egyiitt a kiilonboz6 
nemzetisegek es vallasok tagjai. Ez a sokfeleseg sajatos szinezetet ad a varosnak. A nyari 
h6napokban tobb ezer iidiil6 szamara biztosit pihenest Szlovakia egyik legnagyobb 
termalfiird6je (8 szabadteri es fedett medencevel), a 24 hektaron elteriil6 Vadas termalfiird6. 

Az Onkormanyzat az eur6pai integraci6 szellemeben, a telepiilesek kozotti kapcsolatok 
b6vitesere, a polgarok, a szervezetek es intezmenyek egyiittmiik:odese erdekeben 
egylittmiikodesi megallapodast kot a szlovakiai Parkany V aros Onkormanyzataval. Ezen 



szandekat Parkany V aros 6nkormanyzatanak polgarmestere is kifejezte. Az egyiittmiikodesi 
megallapodas tervezetet a hatarozat 1. melleklete tartalmazza. 

II. Hatasvizsgalat 

A megallapodas megkotesevel szorosabba valhat az egyiittmiikodes a ket varos kozott, 
amelynek eredmenyekent tovabb fejlodhetnek a gazdasagi es tarsadalmi kapcsolatok. 

III. V egrehajtas feltetelei 

Az egyiittmiikodesi megallapodasr61 sz616 dontes a Kepviselo-testiilet hataskore. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 6nkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. junius ,/C" ~-=::::::::rs:::f-_7 
Radvanyi Gabor 

61 ellenjegyzem: 
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I. melleklet az eloterjeszteshez 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (VI. 26.) hatarozata 
a szlovakiai Parkany V aros Onkormanyzataval kotendo egyiittmiikodesi 

megallapodasrol 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a szlovakiai 
Parkany Varos Onkormanyzataval (Szlovakia, 943 13 Stlirovo, Namestie Slobody 1.) 
egyiittmiikodesi megallapodast kot, amelynek szoveget az 1. melleklet szerinti tartalommal 
j6vahagyja. 

2. A Kepvisel6-testlilet felkeri a polg:irmestert az egyiittmiikodesi megallapodas alairasara. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. augusztus 31. 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 
alpolg:irmester 
a Human Iroda vezetoj e 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

I. melleklet a .. ./20 14. (VI 26.) KOKT hatarozathoz 

EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (11 02 Budapest, Szent Laszlo ter 
29.) kepviseleteben Kovacs Robert polgarmester, 

masreszr61 
Parkany Varos Onkormanyzata (Szlovakia, 943 13 Stlirovo, Namestie Slobody 1.) 
kepviseleteben Mgr. Jan Oravec polg:irmester 

(a tovabbiakban: Szerz6d6 Felek) megallapodnak abban, hogy allamaik tOrvenyes 
rendelkezeseinek keretei kozott, az egyenjogusag, az emberi jogok, a demokracia es az 
altalanosan elfogadott nemzetkozi egyuttmiikodes elvei alapjan a ket onkormanyzat 
kapcsolatainak, valamint a szlovak es a magyar nep baratsaganak erositese celjab61 
Egyiittmiikodesi megallapodast (a tovabbiakban: Megallapodas) kotnek egymassal az 
alabbiak szerint. 

1. A Szerz6d6 Felek a testverkapcsolatok kialakitasaval es fejlesztesevel hatekony es 
fenntarthat6 egyiittmiikodes alapjait kivanjak megteremteni. 

2. A Szerz6d6 Felek a gazdasag, az oktatas, a sport es a kultlira teriiletein a kolcsonos erdekek 
alapjan kivanjak az egyiittmiikodes formait kialakitani. 

3. A Szerz6d6 Felek egyuttmiikodese elsosorban az alabbi teriiletekre iranyul: 

I. A gazdasag teriileten 
a) a gyart6, keresked6 es kezmiives vallalatok kozotti kapcsolatok fejlesztese, 
b) informaci6csere szabad ingatlanok, epiiletek, helyisegek berbeadasar61, veteler61 es 
eladasar61, 
c) tapasztalatcsere a komyezetvedelem szerepenek novelese teren az onkormanyzatok es 
intezmenyeik miikodeseben. 
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II. Az oktatas es a sport teriileten 
a) tapasztalatcsere osztOnzese az oktatas teriileten, 
b) ifjusagi csoportok cserejenek megszervezese, 
c) gyermek- es neptanccsoportok iskolak kozotti csereje, csereudi.iltetese, 
d) sport- es szabadid6s rendezvenyek, sporttaborok szervezese. 

III. A kultura teriileten 
a) kozos egyiittmiikodes ki.ilonfele kulturalis rendezvenyek, fesztivalok, kiallitasok 
szervezeseben, magyar kulturalis napok szervezese Parkanyban es szlovak kulturalis 
napok szervezese K6banyan, 
b) a varosok kozos promocioja nemzetkozi turisztikai vasarokon, 
c) miiveszeti, ifjusagi es gyermekcsoportok csereje. 

4. A Szerz6d6 Felek mindket reszr61 kijelolik az egyiittmiikodesert felel6s szemelyt, aki 
felel6s a Megallapodas megvalositasaert, a tevekenysegek koordinalasaert. A felek kepvisel6i 
folyamatosan kapcsolatot tartanak egymassal, es targyalnak a konkret programokrol, 
projektekr61. A latogatasok soran a felek kepvisel6i ertekelik a Megallapodas vegrehajtasanak 
helyzetet. 

5. A Megallapodas megvalositasa az onkentessegen es a kolcsonos bizalmon alapszik, nem 
tartalmaz sem jogi, sem gazdasagi kotelezettseget. 

6. A ket telepi.iles kozos celja, hogy a Megallapodas a testvervarosi kapcsolat szintjere 
emelkedjek. 

7. A Megallapodast a Szerz6d6 Felek hatarozatlan id6re kotik. A Megallapodast kozos 
megegyezessel b6viteni lehet. A Megallapodast barmelyik fel irasban felmondhatja harom 
honap felmondasi id6vel. A Megallapodas az alairas napjan lep hatalyba. 

8. A Megallapodas ket eredeti peldanyban keszult, mindket peldany szlovak es magyar 
nyelven. 

Budapest, 2014 ..................... . 

Ellenjegyzi: 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyz6 

·········································· 
Mgr. Jan Oravec 

polgarmester 
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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI POLGARMESTERI HIV ATAL 
JEGYZOI IRODA 

SZERVEZESICSOPORT 

KIVONAT 
BUDAPESTFOVAROSX.KERULETKOBANYAIONKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULETE 

2011. julius 7-ei iilesenek jegyzokonyvebol 

708/2011. (VII. 7.) Bp. Fov. X. ker. Kob. Onk. hahirozata 
(12 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete felkeri a 
polgarmestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a felvideki Parkany V aros Onkormanyzat 
(Mestsky urad, 943 13 Sturovo, Namestie Slobody 1.) polgarmesterevel, kezdemenyezzen 
targyalasokat a tovabbi egyiittmiikodes lehetseges teriileteir6l, es nyilvanitsa ki szandekat a 
testvervarosi kapcsolatok letrehozasar6l. 
Hatarido: 
Felel6s: 

kapcsolatokert 
v egrehajtasert felel6s: 
v egrehajtas el6kesziteseert felel6s: 

azonnal 
polgarmester 
a kertiletfejlesztesi szakteriiletert 
felel6s alpolgarmester 
jegyz6 
a Human Iroda vezet6je 

es a ktils6 

Jelen kivonat 1 eredeti peldanyban keriilt kiallitrisra. 

Budapest, 2014. junius 11. 

;k/· ··· ... 
Koranyiti~sz Anna 

· csoportvezeto · 


